ררם(ביקורם של המלאבים אצל אברהם ובפרום;
החרפתה של טרום והצלת לוט; הולדת אבות קמע
ומואב.
(יח ,א  -יט ,לח)

עלידי הברית שנכרתה זה עתה ,נעשה אברהם עתר ראוי לקרבת
האלהים מאשר קודם לכן ,עם קיום מצוות המילה הוקדש כל ביתו
לעבודתויה ,,לרבות העבדים שבו .משום כך נתכבד בית זה בביקורם
שלמלאכישמים אשרהתנהגובתוכוכמואורחים בשר ודם ,ואשרבישרו,
בנוכחותה של שרה ,את הבשורה המשמחת של הולדת הבן .ושרה
שפקפקה תהילה במהימנותה של הבטחה זו ,נשתכנעה לאחר מכן על
ידי דבר ה' .שנים ממלאכים אלה נשלחו לשם החרבתן של הערים
המושחתות סדום ועמורה ,ולאברהם נודעה עצת אלהים זו .גם זה
היה בעקבות ברית המילה .שכן,כיון שאברהם היה עלידיה ל,,אב המון
גוים"י) ,הרי גורלה של כל האנושות כולה נכלל בתחום התענינותו,
ולא היה עוד מקום להעלים ממנו עצה זו .ושוב נראו גדולת אברהם
ואהבתו את האדם בכל זהרן :בתחינתו הוא מבקש להציל את חיי
החוטאים .אולם עוונם כבר גדל מנשוא,וצדקת האלהים דרקוא את אובדן
הרשעים .רקלוטושתיבנותיונצלהוגם בכך נראתה השפעתו  np1DYnשל
אברהם .שכן ,קרוב משפחה זה ,אף עלפי שחי כבר זמן רב מחוץ לבית
אברהם ,לא שכח את מידת הכנסת האורחים ואת אהבת האדם שלמד
שם ,והיה בשל כך שונה מתושבי מקומו ואף היווה ניגוד חרקי להם
בעניןזה .ברם ,בסמוך גם מראה הכתוב ,כמה מעט נשארביתו של לוט
חפשי מהשבעתה הנפשעת של סדום ,בגלותו את שוויון הנפש שבו
להחיות זרע מאביהן במחיר גילוי עריות ,כשהן
מחליטות שתי

בנותי

י) לעיליז ,ה.

רעו'
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מאמינות ,לכאורה ,שהן עושותבזה מעשה צדקה ,שישלהתפאר בוואותו
יש להנציח בשם הבנים " -וחטאתם כסדם הגידו" .)2תודעת הסדר
האלהי אצל בני האדם אבדה להן ,כמו לשאר אנשי מדום עצמם ,כל
כך ,עד שהתפארו במעשה חטא .משום זה סולקו קרובי משפחה אלה,
שעודקודםלכןנתרחקוממנובמידה רבה,לחלוטיןולנצחמבית אברהם.)3
הערליםמוצאים מקהלהמולים - .המאורעותהשונים המסופריםבפרקים
יחויט מהווים איפואיחידה אחוג שקשה שלא להכירה בתור שכזאת.
מיוחדבמינו ומתמיה כאחד הוא תיאור הופעת ה' ומלאכיו שבפרשה
זו,ופדיום כך נראה לנו נכון להעיר כבר כאן הערות אחדות על אודות
ההופעות האלוהית אצל אבות האומה- .נעיין תחילה בפרשתנו .הרי
היא מתחילה במלים "וירא אלת ה"נ ,ומראה אלהים זה מבואר בסמוך
בהופעת שלושת המלאכים .בשיחתו עמהם פונה אליהם אברהם בפניה
"אדני" (פסוק ג) והוא מקיים בהם הכנסת אורחים .הם שואלים על
אחית שרה ,ואחד מהם מבשר את בשורת הבן אשר יוולד לשרה
(פסוקי) .לאחר מכן מדבר הקב"ה עם אברהם .אחר יוצאים האנשים-
המלאכים לדרכם לסדום ,אברהם מלווה אותם ,ובדרך ה' מגלה לו עצתו
(פסוקיז ואילך) .המלאכים פונים מעליו ,והוא עדיין עומד לפניו ית',
בתפילה ,והנה רקשנימלאכים באים אל לוט (יט ,א) .הםבאים אלביתו
ומדברים אליו כמו שידבר הוא יום עצמו " -כי משחתים אנחנו" וגו'
(פסוק יג)" ,הנה נשאתי פניך" (פסוק כא) .מלאך אחד מציל את לוט,
ואילו ה' הוא אשר משחית את סדום (פסוק כד) .מצינו איפוא,כי שלוש
משימות שונות הוטלו על שלושת המלאכים ,וכי כל מלאך מסתלק
ממקום המאורעמיד עםמילוי המשימה שהוטלהעלי .אך עם זאתמציין
הכתוב אתהופעותהמלאכים כהופעותה',ואמנםמדבריםהללוכאילודיבר
הוא ית' בכבודו ,כאמור - .מכל הנתונים הללו ניתן לקבל הבהרה
א ה"נ ,ביטוי המאיע אצל אברהם
מסויימת למשמעות הביטוי ,ייר
לראשונה .אמנם ,גםלפני כן דיבר ה' עם בני תמותה אדם .קין ,נח.
אך אף לגבי אחד מהם לא נאמר ,כי היה לו מראה אלהב אצל אדם
י) ישע" ג ,ט.

ג) דברים כג,ד.

בראשית "

רי

ג ,חג חסלו אברהם
נאמר רק "תשמעו את קול ה' אלהים"
דכה למראה ה'מיד עם כנסחר לארץ
יג .0ושוב מדבר עמרה'
במראה אחר הנצחה על ארבעת המלכט (ל
ע"-במחזה" (סג  ,04מחזהמפרט את הבה אבל ועא מפרס את טטץ בסמחק
שאק
י
ת
כ
ה
בר ת בק הבחרט " --מנה תמר עשן
אש" (שם ,תא אגע
בהמה לכך מושע כבוד ן בשעת מתן הרה"ג מם בקשר לחשכת
המשכן מסטר ,שכבוד ך נראה באש ,אשריז" מן השמיםיאכלס
את העולה תיקרא ט ,כ(-4ן) .)5ובהית בל ישראל במדבר קוברת
לפניהם השכינה ,ביום  -בעמוד הענן ,ובלילה  -בעמוד אש (,שמות
יג ,כא).
אבל גם הופעת מלאכי השמים מצינו לראשונה רק בתולדות האבות,
תחילה אצל הגר בהיותה במדבר (לעיל טז ,ז),והיא קוראת למלאך בשם
"אל ראי" .)6המקום השני שבו מוזכרת הופעת מלאכיה' ,הוא בפרשתנו,
אלא שכאן מתוארת הופעתם כהופעתה' .שכן ,כבר הרשב"םז) והרמב"ם
במורההנבוכים  )8טוענים,כיהמלים,יורא
 "%שבראשית הפרשה,
י
ל
א
מהוות משפט כולל אשר פרטיו מבוארים בהמשך הפרשה .והרמב"ם אף
מוצא לו סמוכין לדעתו בדברי רביחייא הגדול  ,)9וראה עודלהלן.ואכן
יש כתובים בתורה שמהםיוצא בבירור,כי לעתיםמצטייר מראה המלאך
כמראהוי~ .שהנה ,בשעה שיעקב חולם ,אומר אליו המלאך ), -ונכי
האל בית-אל" (להלן לא ,יא--יג) .וכן הוא אומר (להלן מח ,טה-שז)
 "האלהים אשר התהלכו וגר האלהים הרעה'אתה .,המלאך הגאלאתי"וגו'.ובדומה לכך בשמות ,שם נאמר (ג ,ב) "-וירא מלאךה'אליו" וגה,
ובסמוך לזה (פסוק ד) נאמר " -וירא %כי סר"וגי
 .ושוב מצית כד

היל

יפי

ביאי

*) ומראה כבוד ה' כאש אכלת (שמות כד,יז) ,וכבראעיר על כך הרםב"ן
ז(הס').
לבראשית סו,י
:
 )6השתה ר שב"ם שם פסוק כג ד"הירא.

)6לעיל סו,יג.

)יח ,א ד"ה הרףאליו(המי).
י
 )8חלק שני פרק מב ,וער שם בפירושו של החברבנאל (אצף).
*) בראשית רבה מח ,ט (המן).

ית
בר א ש

תח

יח

בספר שאטים (גיאמילח .המפרשים נשו לבאר קחת מ בכך שבקשו
לראות במקומות אלה את וטסות ה' עצמם כמציינים את המלאכעג
בחשת שלמו,ןל אדם כמותו"ג כלחמר כל מה 'טאומר המלאך הפועל
בשמו ית ,אפשר לראותו כאלו  1עצמו אמרה ברג הרמב"ן לשמות
ג ,ב  )11דוחהביאור זה ,ואם אמנםאנומבינים אלנכון אתביאורו שלו
"על דרך האמת" ,כלומר עלפי דרך סוד ,הרי כוונתו לומר ,שבמקומות
אלה "ט להבין ,למלאך" כציון לאמצעי הזה ,שהקב"ה משתכהו בו כדי
להראות את כבודו אלנביאיו ולהורות להם אתהוראותי .מלאך זה אף
נקרא "מלאך פניו"  ,)19כלומר מלאך שהוא פניה יש לראות מלאך זה
כתכונת ה' אשר באמצעותה הוא מנהע את העלם כולו .)18אלא שכאן
אין הרמב"ן רוצה לפרש כך .אין הוא מזהה את מראה ה' עם מראה
אאליו ה"' הוא למעלה וכבודלו,
המלאכים המוזכר לאחר מכן ,אבל,ייר
ף
ג
ו
כענין שנאמר במשכן,לייצאוויברכו את העם מראכבודה"' "),כלומר
גילוי שכינה זה מהווהמעין גמול לצדקת אברהם .ברם ,לנו נראהיוהר
פירושו של הרשב"ם,גם במקומותהאחריםוגםכאן -ה'מופיע באמצעות
מלאכו ,כפועל וכמדבר .ולהלן נראה את ביאורם של הפסוקים השתים
עלפי הנחהזו.

פרק יח ,הפסוקים א-ב .וירא אליך הי גואלנימנירא,
והוא יש 3פתח-האהל כחם היום .וישא קיניו
מרא והגה שלשה אנוסים נצפיםעליו ,ויראוירץ
לקראתם מפתח האהל וישתחו ארצה.

)1.השיה למשל הר שב "ם
ד ועוד (המץ.

המוזכר כבר בהערה ,7

ראב"ע

לשמות ג,

יי) ד"ה וירא (המ').

 )12ישע" סג,ם.

*י) והשמה עוד ר מב"ן לשמות יב,יב ,בג ,כו בראשית מח ,סוו לא,יג

ועוד.
* )1ר מב "ן לפסוק א ,ד"ה באלוני ממרא (המ').
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וירא אליג הכעף "אלט" שסב על אברהם המחכר קחו לכ3
מכאן קדושתך
אל קדמתה בקשר החק ,ה' ,השיה בא
-אלי אל אברהםבת ח"ד פכר וששב ,ומשט כך והממר? בשם חג --
יש ,ישא עיכז" ?,בפסוק הבא הוא ביאורו-פירוטו
ההנה ,אם אמנם פיר
של מראהה'המוזכר בראשית הפרשהבמלים "וקרא אלת ה"נ(כפי שנראה
להלן לפסוק ג) ,ומראה המלאכים הואאיפוא אהדהאופנים של מראה וף,
אם כן הדבר ,הרי היה צריך לפתוח גם אתהסיפור על לוט והמלאכים
במלים:וירא ה' אל לוט ,וזהאינו .ויתרה מזה,ודאי שלוט לאהיהראוי
למראה ה' .יוצא איפוא שהביטוי "וירא אליו ה"נ בא לציין גם איזו
ראייהפנימית-רוחנית של ה' עלידי אברהם -עינוהרוחנית של אברהם
ראתה את ה' בשעה שעינו הגשמית היתה מבחינה בשלושה אנשים.
לא ידע אברהם,כיראייתו הפנימית וראייתו החיצונית קשורותזו בזו,
לאידעכי ה' שלח את שלושת המלאכים על מנת שגםעין הבשר שלו
תוכל לספוג קרן מן המראה ,שבו ניחונהעין רוחו .אבל הוא חשב את
שלושת האנשים להלכים רגילים ,ואף על פי כן לא השתהה ,על אף
האכססזההנבואית שבההיהשרוי באותה שעה ,לא נמנע מלרוץ לקראתם
ולנהוג בהם מידת הכנסת אורחים - .באלני ממרא ,המקום שבו
היה מהגורר מאז היפרד לוט מעמו (השווה לעיל יג ,יח; יד ,יג)- .
כהם היום ,כלומר לעת הצהרים (השווה שמואל א' י ,8יא ושמואל
ב' ד ,ה) - .ויר א 1הנה .פתאם וללא כל מעבר %א ראה את
שלושת האנשים - .נצבים עליו ,כלומר לפנת (השווה שמואל
א' כב ,ו) .המלאכים פסקו מלכת במרחק מה ממנו ועמדו במקומם,
י המורח ,)15
להמתיןלו שמאיומינםלביתו ,ואכן כך הוא מנהגם שלאנש
וי א ,כאשר ראה שהם עמדו מלכת1 ,ירץ ל קראתם ,רק אזרץ לקראתם ,וישתחו ,נהג בהם בגינוני הכבוד המקובלים.

יריה

י

* )1במקום ההקשה בדלת הנהוגא בארצותיך

יפ

בראשית
~סים ג 1 -האמר,

אם"א

חן

מצאתי
אדני
תצי
העששיםבוע
אלקנא תעבר מעלעבדך .יקחעא
ו
רח

רחליכם,והשענו תחתהעץ .ואקחה פת*חם אערו
לבכם אחר תעברו כלשלטטן עברתפ עלחעברכם,
ויאמרוכןתעורה כאשרדברת.

אדנה מחלוקת תנאים היא במסכת שבועות (לח ,ע"ב) ,אס שם
זה קודש הוא או חול .מדברי רבי חייא ,האומר "לגדול שבהם אמר,
זה מיכאל"' ,)1מוכח שהוא סובר כאותו תנא ,שלדברת שם חול הוא
זה .אמנם ,לדעת רב במסכת שבועות וכן לפי שבת קכז ,ע"א
(ראה תוס' ד"ה דכתיב),הריזה שם קודש ,וכך אף נפסק להלכה ז ,)1אך
יכבר העיר ריש דובנו בביאור ,שלעתים קרובות ההלכההיאלפי הדרש
'ולאלפיפשוטו של מקרא.מכיון שכך הוא,הרי מותרלנו ,בבואנו לפרש
לפי פשוטו של מקרא ,להתעלם מן ההלכה הפסוקה ולפרש לפי התנא
קמאורביח"א ,ומה גם שאף הרמב"ם  )18והרמב"ןואחרים מן המפרשים
"ראשונים מקבלים דעה זו .כפי שאומר הרמב"ם  ,)19הן זוהי עצם
"מחלוקת של התנאים  -אם גילוי השכינה שמתואר במלים "וירא
אליו"וגר הואגילויבפני עצמו,בלי כל קשר אל המסופרמיד לאחר מכן,
אולאו .הסוברים שהשם הוא קודש ,מפרשים אתגילוי השכינה כמעשה
נפניעצמו,גילוי אשרלו זכה אברהםאבינו בשכר נאמנותולה'ולמצוותו.
והכיווןשאיןלהניח,כי אברהם יסתלקבלי אומרודברים בשעה שהשכינה
"אדני אם נא"וגו'פניה
ית' ,בה
אצלו,הרי שצריך לראות
י
ל
א
י
ר
ב
ד
ב
ד
ע
שיקיים מצוות הכנסת
הוא מבקש מן השכינה שלא לעבור מלפני
אורחים .(aoמכאן מסיק רב במסכת שבת  )21את הכלל ,מדולה הכנסת
אורחיםיותר מהקבלתפנישכינה".לעומתו רואהרביחייא בפסוק אמעין
'י) בראשית רבה מח ,ט (הס') ,והשתה יומס לז ,ע"א.
יי) דאה ר טב"ם הל'יסודי תורה ו ,ט (הס').
"י) מ1רה נב1כים הלק שני ,פרק מב(הם".
"י) וע" פירועו של האברבנאל שם (המ').
*) וכך גם בתרגוםי1נ תן.
*י) קכז ,ע"א(הח').
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תא

מתארש מצתך פושה %וכך
 aדבף 1שהש
(%
טשי
ש אאחץם ג-וו פנק :אל המלאכטג 1יתר נאץ אל ועד %שבהם ,זה
שגדולתו היתה ניכרת הן מצד תארו הן מצד מקומה האם קרא ,אולף
רביחייא"אדנייבנו"ן חרוקה? הרמב"ןמסביר אתלשוןהרבים באומרו
"והנה קראם בשם רבם,כיהכיר בהם שהם מלאכיעליון"  .)22אך אם כך
הדבר ,יקשהלהבין מדוע זהיזמינם לאכול,כאילו הם בשר ודם .משום
לשון הרבים כאן הוא
כן מוסב לקבל את בהזורו של ר"שדובי,
י
פ
ל
רבים של כבוד (8ט8אפנ JPha~Us 118והנףן קמוצה %א פתוחה
בהתחשב עם הטעם רביע ,שהנו לעתים טעם מפסיק.ואולי גם בא ניקוד
זה בהתחשבעםהבשורההאלוהית ,שנתבשרבהאברהםלאחרמכןעלידי
המלאך  ,)18אף עלפי שאברהם אמנם אמר "אדני" בנו"ן פתוחה .ואגב,
לפיעדותושל הראב"ע *)23ישנםכתביידשבהן הנףןפתוחהולאקמוצה.
 אם-נא .זהו משפטתנאי ובקשה גם יחד  -אם ימצא חןבעיניכםמה שאני מבקש ,או או - ".אל-נא .נוהי בקשה . .תעבר .עכשו
פונה אברהם אל כל אחד ואחד מהם,כפי שזה בא לעתים קרובות במקרא
(וכןהואברמב"ן) .אולם אחרת הואלפירביחייא ,השווהלעיל .יקח,
י מ' שיילקח - .וה שענ .1מנהגם
צורה סבילה ,כלומריילקח עליד
ס
ו
מ
ע
.
ד
היה להסב בזמן הסעודה ולהשען על צד שמאל; השווה
ו- ,
תח ת העץ ,תחת אחד העצים - .פת-להם ,ביטוי צנוע לסעודה
הדשנה שבדעתו להכין להם - .כי-על-כן ..
.כן תעשה .לוט
היה צריך להפציר הרבה במלאכים ואילו לאברהם הם נענים מהר ,שהרי
ן מסרבים לגדול".)24
"לקטן מסרביןואי

הפסוקים ו-ח.וייזהר אתרהט האהלה אלתורה,ויאמר
מהרי שלש פאים קמח סלת לחטי ועשי עגות.
*י) השמה הערתו של הרב ח"ד שע 11על ברסב" 1הוצ' מוסד הרב
קושירושלים תעכ"ב(דוף).
 )11פסוקי.
ולאק
להק
ואף
*רשו
וקע
ר
י
ע
ל
ה
וצח
לרי"ל
ע
קרינסקי

".
"אא

") נצא ט?עא פג ע-א (על.

a
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האל"הבקר רץ אברהם ,ויקח בףבקר רך ופור
ויתן אל*הנער וימהר לעשות אתה יקח חמאה
והלב ובן"הבקר אשר עשה ויתן לפניהם ,וההא
עמד עליהם תחת העץ שאכלה
של ש ס אים ,דהיינו איפה ,והרי זו מנה עשירה ביותר בשביל
שלושה אנשים ,שכן ,במדבר הספיק עומר אחד ,והואעשיריתהאיפה*(zs
לאישליום תמים - .)28סל  41מלשון סלה,דהיינולהניע ,להנקר ,כלומר
קמח המתקבל עלידיהנפה - .עגוו 4הןעוגות עגולותהנאפות באפר;
השווה מלכים )ו' יט;ו - .הב קר ,זהו שם קיבוצי ,שם המיןכולו- .
1טוב .ינתן מתרגם -ושמן - .חמאה .השווה תהלים נה ,כב ,והוא
מלשון חמא בנ להחמיץ; לכאורה במקורו החלב שהחמיץ ,ורק לאחר מכן
שםלציון המזון השמן המופק מהחלב,כפי שאנומכירים אותו בשם זה.
שני התרגומים מתרגמים :שמן1 - .הוא עמד וגו' .נימוסי המזרח
אינם מרשים להתישב לידם של אורחים נכבדים ,אלא עומדים לידם
כדי לשרתם בעת הצורך- .ויאכלו" ,נראו כמי שאכלו ושתר' ,כך
ן .)59
ממרשים חכמיה ז"ל ז ,)2וכן אצל יוסף בן מתתיהו (zsואצלפילו
אולם התוספות  )30מביאים מסדר אליהו רבה " -אוכלין ושותין ממש,
של אברהם".
מפני

ככהי

הפסוקים ט-י .ויאמרואליואיה שרה אשתך,ויאמר
הנה באהל .ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה
והנהאבן לשרה אשתך ,הטרה שמעת פתח האהל
והוא אחריו.
* )5שמות סגלו.

 )2,עם פז,טז.
יי) בבא מציעא פו ,ע"ב ,וכן הוא בתרגוםי1נתן.
 )28עתיקות א'יא,ב.
*י) ב,יח.
'

 (aoד"ה נראין כאוכליו בב"מ פו ,ע"ב (הס').

.
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1יאמרג מכעט ששלקיחו אחד מהם ~תה ,לבעד לה לשרה
אמנו אתהבשיה הטפה של פלדת הבךהרי הסבו את וזרחה עלט ,על
י .1הנקודות שעלגביהאותיות אמו
ידיכך ששאלו עלאחיתיה - .אל
שבמלה זו מתפרשות באופנים רבים ,וראה רפה ויאמר .עתה
מתחיל אחד מהם לדבר ,והוא זה שנצטווה בשליחות  - aR1שוב
א ש1ב וגו /ומכיוון שהוא מדבר כאן בשמו י~ ,הרי הוא אומר כמו
שאומר הקב"ה עצמו לאחר מכן (פסוקיד) ,-ונעיבאליך" .אמנם ,לא
מצינוגילוישכינה בשעתלידתיצחק .אך אם נזכור,כי,ומלוא כל הארץ
כבודו" וכי אמנם ה' שלח הרועתו ,הרי ניתן לומר,כי אכן נתקיימה
הבטחת "שוב אשוב אליך" אפילו באופן מילולי; והענווה רמב"ן- .
כעת חיה ,פירוש כאשר העת הזאת תקום לתהיה ,דהיינו "בשנה
האחרת",כפי שאמנם באהביטוילעיליז ,כא; השווה מלכים ב' ד,סו.
ואילו הרשב"ם מפרש כעת חיה  -כעת יולדות כהסתמר על לשון
המשנה ,וכן הוא בספר שרשים לרד"ק ,ראה חיה .אולם אין להוכיח
כהגמעות זו של השורש חיה מן המקרא1 - .הוא אחריג הוא,
כלומר הפתח ,נמצאאחרי ,מאחורי המלאך המדבר.

קי

פסוק יא .ואברהם דברה זקנים באיםבימים ,חדל
להיות לשרה ארח כנשים.
פסוק זה משמש הסבר לבא אחרט .ואף עלפישלכאורהחוננומיותר
הוא ,שכן גם מן המסופר עד כה אפשר לעמוד עלגילם של אברהם ושל
שרה,הרי הוא בא להשמיענג רחמ2יוג שגם בזמנים ההם לא היה עוד
בגיל זה כל מקום לצפותלפרי בטן ,ובמירחד באשר לנשים; ושנית -
את הסיפא שבו ,הבא להדגישכי עם חדלוןעיסתאיו עוד ,בדרך הטבע,
אפשרותללדת.ודוקא טמעהזוהיאשהביאה אתשרהאמנולידיצחוק- .
ב אים בימים ,כלומר נזדקנו .במיחד בקשר עם שנות חיו של
אדם יש לשםים ,כשההא בא בלשון רבים ,משמעות של שנים ואף של
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חיים; השווה "את מספר ימיך אמלא".)31

הווסת החדשית.

 -ארח כנשים ,דהיינו

תזק יב .ויתבהק עורה בקרבה לאמרן אחרי בלתי
היתהחלי עדנה ואדני זקה
הגם שאברהם כבר נתבשר על הולדת בן לשרה ,הריהיא עצמה לא
שמעהעדייו על כך,כי הרי מיד אחר שקבל את הבשורה ,היה עסוק
בביצוע מצוות ה',דהיינו בריתהמילה ,ועתה ,טרםיחלים מזה ,הוא זוכה
לביקורם של המלאכים ,ביקור שכל מטרחו היתה לבשר בשורה זו גם
לשרה ,כדי שאף היא תתכונן למאורע גדול זה ותראה עצמה ראויה לו
בהוכיחה בטחון בו ית /והנה שרה צוחקת ,אמנם לא בקול ,אבל לפחות
ב קרבה ,בלבה ,כי הרי לא ידעה ,שבשורה זו מפי  %יצאה- .
בל ת ק מלשת בלה ,להיות זקן ,תשוש וכמוש - .עדנה ,מעדן
בנחדוה ונעימות ,כלומר רעננות וחטת הנעורים.

הרסוקים יג--יד.ויאמר הזאיאפרהם ,למה זח צחקה
שרה לאמר האף אטמם אלדואניזקנתההיפלאמהי
דבה לפוער אעקבאליך פעהחיה ולשרה בן4
וףנוזף בשרהעל שום צחוקה ,לאמפנישאיוהיא נותנתאימוןבדבריו
ית'(,כיבוודאילאהיתה שרהמטילה ספק בבשורה,אילוידעה שמה' הנא
הדבר) ,אבל הוא נוזף בהמפני שהשחיטבת את הדבר לבלתי אפשרי,
מבלי לזכור שברצותוית' הכל אפשר הוא .ויאמר ה' .עתה
מדבר ה' אל אברהם ,כמובן באמצעות אחד משלושת המלאכם; ברם,
שם ה' מוזכר כאן פהמום שאברהם מגיע עתה לידי הכרה ,שיצורים

 )11עטות כג,סו.

ית
ברא ש

יח

תה

בצטעחע.
צחקה שרג
אשה"ם לפא ושתג פ
-י
ש
מ
הק
רק 'טרה צחקה ,ואש אברהם טיב לדברם מוצך אמושג שהרי כבר
נתבשר בבקורת הבן עוד קודם לכןמפי הגשרה2ץ .-- .האף אמנ ג
כלמרוכי באמת אלד? השתה אטבים ,ד; לגע --.היפלגכימר
הש עתר מחלא חצר  1השתת דברש ת ,ן --ל מ1עה דה"ב
למתן שנקבע מכבה כק חתר הבשף שבא גצר לעל ת ,כב

*

ביי

"9ק טז .חענחטו"טרה לאפר לא צחקתיכייראה,
ויאמר לאכי צחקת.

שרה שמעה את המלאך מדבר ,ואף עלפי שלא ידעה,כי מלאך הוא,
הרי החלה להעלות בדעתה שעם יצור בלתי רגיל ההן מדברור שכן,
אתהרהורי לבההפנימיים בעתר הואמנחש .פחדויראה אחזו בה,ומחוד
יראה ופחד הכחישהבפניהזר אתהרהורילבה,הרהורים אשר אמנםהיא
מתחרטתעליהם ,אך עם זאת אעה רוצה להודות בהם ,לאבפני הזר ואף

לא בפני בעלה - .לא .אולם המלאך משיב בהחלטית רבה "לא",
ובכך הוא מוכיח,כי לא נחש את הרהוריה,כפישיכול לפעמים נם אדם
לוהטות עלידיהתבוננות בהבעתפני בעלשיהוובתנועותיו ,אלא מדע
אותםידיעה ברורה ומוחלטת .עתהבוודאי לא פקפקה עוד שרה,כי אכן
דבר זד שמעה .והכתוב נמנע מלספר לנו על מה שהברחש לאחר מכן
בביתו של אברהם אבינו ,מפני שבנקל ניתן לדמות זאב עתה ,כשגם
אברהם וגם שרה משוכנעים היו במהימנות ההבטחה ובמקורה האלוהי,
הרי שבחו את ה' והודולועליה.

5ס~ק מז .ויקפו כהום האנשים תשקפועל-פני מרם,
האברהם חלך עמם לשלחם.
בפסוק זה "ט משום מעבר לחלק השני של פרשתנו- .וי ש קפ.1

**) לעיליו ,סו.
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הסתכלו מלמעלה למטה; הן עושים הס בחברון ,על אחת מפסעתהרי
יהחתג וממנה הסתכלו לעמקו של סדום --..על -פנק וכן גם להלן
רט ,כח -- .לשלחם ,וזשוה הערחבו לעליב
 ,גב
הפסחים יד%-ס .והו עמר ,המהטהושני מאברהם שמטך

אני 7דצה .האברהם היו יהיה לגוי גדזל ועצץם,
י הארץ.כי ירעתיו למען אוצר
ונברכרבו כלגוי
יצוה את"בניו ואת"ביתו אחריו ונצמרו דרך ה'
לקפצות ברקה וכרצפם ,למען הביא ה' עליאברהם
את אשרירבר שב
אמר ,עבר רחוק; עוד קודם לכן החליט ה' לעשותכן .גם הנביא
עמוס אומר" ,כי לא יעשה ה' ד' דבר ,כי אם-גלה סודו אל-עבדיו
הנביאים" (ג ,ז) ,אלא שכאן מתפרש הרעען  -מדוע זה מגלה ה'
לנביאיו את אשר עלה במחשבתו לעשות.אין זהנעויא משום טעם אחר
אלא כדי שהם ,אישי האלהים ,יהיו מסוגלים לפתור את מאורעות
ההסטוריה לבני זמנם ולבאים אחריהם באופן ,שאכן תהא ההסטוריה
מורתם של בני תמותה .גם אברהם אבינו נביא היה ;(ssברם ,הוא לא
נשלח אלבנידורוכדילהניעם לשפר מעשיהם (אף עלפי שגם הוא עשה
רבותמןהבחינה הזאתבשביל אלהשהיו עמו ,מרצונו שלו ,כאדם הדואג
לזולתו) ,אבל הוא היה נביא לבגט ~זרעו אחריג הן הוטל
להיות
י
ל
ע
אביה של אומהגדולה ,אשר להצריכה להמסר מצוותה' אל האנושות -
היא "דרך ה"נ  -למשמרת תמיד .וגם נביא שכזה ,מן הנמנע היה
להעלים ממנו עשיית הדין בסדום ואתותיה ,שכן ,אף ממאורע זה עליו
ללמוד לקחים בשביל האומה הגדולה שתצא ממנא  -המכסה אנה
זוהי שאלה ריטורית ,כלומראיןאנייכול להעלים ממנו- .ואברהם
היו יהיה וגף .פסוק זה הוא ההנמקה לקודנג  -היו יהיהוגו'.
זוהי חזרה על ההבטחה הראשונה שניתנהלו לאברהם1 - .)'4נברכו.

") השמא לקלו כ,ז.

א)יעיליב ,בואייד.

בראשית יח

רפז

ראה פירושנו לפסוק ג ,פרקיבדלעיל - .כי ידעחיה הוא המשך
ההנמקה שבפסוק הקודם.מכין שד'ידע את אברהם ,בחינת "אשרידעו
ה'פנים אל פנים" האמור מאוחריתרלגבי משה רבנו,)'5הרי שנוצר
כאן אותויחסאינטימי מצדוית' אל אברהם ,שפירושו הוא -בחירתו
 .א שריצוה
להיות נביא ה' - .)86למען ,כלומר בכוונהל- ..
אחרי .1תפקדת הוא לשמש נביא לבנע ולצאצאיהם,
א ת-בני...1
אבלאין תפקידו להטת נביא לבניזמנו .בעודובחייםהיה בעצם אורח
חייו של אברהם ,בכל אחד ממעשיו וממחדלי ,משום קריאה נבואית,
אשרלה השפעהמופלאהעלהבאיםבמגעעמו.דברוומצוותו -רקאחרי
מותו הם ישפיעו את השפעתם העמוקה - .דרך ה' .דומה שזהו
השם הנכון בעתר לדת ישראל; הריזוהי הדרך ומללכת בה  -רצון
ור הוא; הדרך שעליו על האדם ללכת בה תוך כדי ההכרה הברורה,

שאכן דרך ה' היא ,ושבהליכתו בה  -רתרצון ה' הוא עושה ואותו הוא
עובד .וכוונות אלה ,לא די שידריכו את האדם בעשותו את המצוות
הקרויות מצוות שמעיות ,כפי שסובר הרמב"ם ז ,)3אלא גם בעשותו
"צדקה ומשפט" ,גם אז צריך שרק דרך ה' תדריכהה העושה צדקה
ומשפט מטעמים אחרים ,הרי הוא עושה כן מתוךחיטוביםאנוכיים פחות
או יותר ,וצדקתו ומשפטו  -חלשים הם יסודותיהם .אבל דרך ה' היא
הדרך ,אשר בההולך הואית' בעצמובהנהיגו אתהעולם שברא" ,ישרים
דרכי ה"נ  ;)88שכן,כפישמציין הרשר"ה ,הדרך שבה הוא מצווהעלינו
ללכת,היא רק חלק קטן של הדרך הגדולה שלו ית /ומכאן,נידרכו של
הצדיק מתמזגתבהרמוניה מלאה עם דרך הנהגתהעולםהאלוהית .הרשע
מנסה ,בסכלותו ,להתנגד להנהגת עולמו יה' ולסדרים ששם בהם

מברונטית ,אולם גלגלו של מנהיג הבירה מתגלגל בדרכו ולא ניתן
להעצר ,כשהוא מפילה את הסכל הזה ,ומשמידו , -לצדיקים ילכו בם

Oaדברים לד,י.

 )66השווה גם עמוס ג ,ב 1הושע ע,ה.
 efבשמונה פרקימויקו1שי.
א)

הטעי

ק

בראשית

חח

ק

תשעים יכש* בם" .(aeעד על צדקה ומשפס תל המצתת שאברהם
ם ,ג י --למען הביא אענן משב על "לעשרת
ק"ג ראה
ע"
צדקה וכבנפט
ל,יכאילו נצטוו בניו לעשות צדקה ומשפט על מנת לקבל
פרס ,כי אם על "ידעתיו למען אשר יצוה" ,לאמור ה' בחר באברהם
לצוות על בניו ללכת בדרך ה',כדיכיהואית'יכללקיים את ההבטחה
אשר נתן " -ונברכו בו כלגויי הארץ" .הרמב"ן (בד"הכי ידעתי)
מגיעלידי המסקנה,כי לשוןידיעה שבכאן "היא ידיעה בו ממש .ירמוז
כי ידיעת ה' שהיא השגחתו בעולם השפל היא לשמור הכללים ...אבל
בחסידיו ישום אליו לבו לדעת אותו בפרט ,להיות שמירתו דבקה בו
תמיד ,לא תפרד הידיעה והזכירה ממנו כלל ,כטעם לא יגרע מצדיק
 ...)40כדכתיב הנהעין ה' אל יראת  ,)41וזולת זה"; פירוש שהבדל
עיישניבין טיב השגחתוית
 ,על העולם ובין השגחתו על צדיקיו .בשעה
שאלה האחרונים זוכים להשגחה פרטית ולתשומת לב מיוחדת ,כאמור
בפסוקים המובאים ,הרי השגחתו על העולם בכללו ההא בחינת השגחה
כללית בלבד .אם אמנםנכוניםדברינודלעיל,דהיינו שדרך הצדיק עולה
ומתמזגת בדרך ה' בהרמוניה שלמה ,הרי  ?-בכך משום מתן טעם
מספיק לרבדי הרמב"ן.

הפסוקים כ-כא .לנאמך ה" זעקת סדם ועמרה כ"י
רבה ,וחטאתם כי כבדה מאה .אררהאבא ואראה
כלה ,ואם-לא ארעה.
הכצעקתה הבאה אלי

עמי

אחרי שהמלאכים הסתלקו ,מוציא הקב"ה אל הפועל את אשר
החליטעוד קודםלכן  -שלאלהעליםמפני אברהםדבר- .ו
יא מר ה /
ה' מדבר גם כאן עם אברהם ,כמולעיל פסוקיג ,באמצעות אחד משלהטת
המלאכים,
המלאכים,ונאתבאותומקום ,אשראליוליווהאברהם את

אורחי

 )'9שם ,שם.
 )*0איוב לו,ז.
 )41תהלים לג,יח.

בראשית יח

רפט

כפי שמוכח מפסוק לגדלהלן .זעק ת וגו/איןצריך לומר וכהכוונה
היא לצעקה על אודות מדום ורשעותה ,כפי שאפשר לבאר בהסתמך על
פסוקים אחרים.)42יתר קרוב נראה לנו דמויה של העיר סדום ,אשר
ממנה עולה עד לב השמים זעקת נקם על אהדת הפשעים ,שנעשים
 .מלהזו כשהיא באה באמצע הפסוק ,לעתים קרובותפירושה
בה - .כי
אכן ,אמנם :השוה תהלים קיח ,י-יב; ישעיה ז ,ט .)43לפיכך תהא
כוונת הכתוב לומר :אכן רבההיא זעקתה .אך גםייתכן שיש כאן משום
"אליפסה" ,כאילו חסרה המלה שמעתה  -רבה .הרי"ש קמוצה משום
האתנחתא,
ארדה-נא .כבר נתפרש לעיל יא ,ז וכן בדברים ע,
ד  - .)44הכצע ק תה ,אם כמו הצעקה העולה עד לב השמיםהיא- .
הבאה .הטעמיםמוכיחים שלשון עבר הוא זה.,והה"אאיננהאיפוא ה"א
הידיעה,כי אם באה במקום אשר; השווה להלן מו ,כזוכן יהושע ק בד;
שופטים יג ,ה; איוב ב ,יא - .ע שו כלה ,פירוש אם אמנם עשו
לגמרך באופן מוחלט; השווה שמות יא ,א .ובאשר לפסק ,כבר הוכיח
שדייל " :)45הכוונהעשו בהחלט ,ובא הפסקליתר ריוחבין שתי המלות,
שלא יובן שכלה הוא ה"ה המושא ,על דרךכי אעשה כלה בכל הגוים
(ירמיה מו ,כח) ,אבליובן שהוא תואר הפועל"וכו' .ואם-ל א הוא
איפוא החלק השני של השאלה הכפולה - .אדעה בא לחיזוקהביטוי
"אראה" שבתהילת הפסוק .לדעת הפץ ה' ,לא רק לראות; לגלות את
רשעת אנשי סדוםלעיני העולם כולו הוא מתכוון .צריך שרעתם תיראה
קבל עםועדה .ה' חפז להתוכח עלידי מעשה חד-משמעי בדבר ,שאותו
ידע גם קודמ לכן; לנסות הוא רוצה אתאנשי סדום ,ובבסתן זה יתברר,
אם אמנם יש עוד צדיקים בעיר ,אנשים אסר יתנגדו לרשע או לפחות
יסתיעו ממנו .שני מלאכים צריכים לבוא אל העיד חסרת האלהים,

 ).2לעיל ט ב ,סו,ה.
ק איוולד  5פ.% 3
ראה פירוש המחבר ד"היף
אביב,תשייך (ה5ף).
,
ר
י
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תשכ"ו
 )45פירוש שד "ל על חמישה חומשי תורה ע' הוצ'

"

(הג').

נסה,מ ,ע' קצג  11%1נח ,ותף

רצ

בראשית יח

בשהםמופיעיםכהלכים,כזרים.רשעיהעירירעולהם בצורה הגסהביותר,
ולא רק שא"ש לאיגן עליהם ,אלא כל תושביה ,ללא יוצא מן הכלל,
יקחו חלק במעשה .וראה הואלציין ,שה' הוא זה ,מצילה ומושיעה של
האנושות ,אשר בא כאן לערוך משפט ,כמו בפרשת דור הפלגה (לעיל
יא-4 ,ם) .משפטה של סדום הוא מעשה חסד לכבוד האדם שנרמס
שם ברגל גאוה.כדילהושיע את הנדכאיםוכדילהגן על שאר האנושות
בפני רשעי סדום מתערב ה' בכוח על-טבעיויצר את ים-המווט הוא
ים-המלח  -אות אזהרה נוראה לנצח.

פסוק נב.ויפנו משם האנשיםוילקו טרמה ,ואברהם
עורנו עמדלפני ה?
פסוק זה מהווה מאמר מוסגר .לאחר שא' הודיע כוונתו לאברהם,
היינו מצפים לפסוק הבא ,-ייגש" וגו' ,ופסוקנו בא להדגיש ,שאברהם
עומד בתפלה לפני ה' ,כאשר המלאכים כבר הגיעו לסדום .שנים מן
המלאכיםהלכולשם,כדילקייםמיד אתרצחה' "-אדעה",עליהםלבדוק,
אם אמנםיש עודצדיקיםבעיראולאו .משפטביניםמעין זה מצעו גם
בשמואל א' (ט ,כז) ,שם מפסיקה המלה "ועבר" אתדברי שמואלהנביא.
עם זאת גם מסביר פהקנו מדוע זה הגיעו רק שני מלאכים לסדום.אין
זה אלא משום שהאחד עמדעדיין לפני אברהם ,כנציגו של ה' ,למסור
לו את דברוית' .והנה ,לכאורה היה צריך עומר כאן ,שהי  -כלומר
המלאך,כי הוא אשר עומד כנצען
ית' ומשום כך הוא מכונה בשמו -
עודנו עומדלפני אברהם ,דהיעו היפוכו של הכתוב כאן .אלא ששינה
הכתובמפני הכבוד ,והוא הנקראבפיהכמינו ז"ל בשםתיקוןסופרים -
"אמר רבי סימון ,תיקון סופרים הוא זה ,שהשכינה היתה ממתנת
לאברהם" .)48וחשוב הוא להבין מונח זה אל נכון ,שכן ,יש הטוענים
שתיקונים אלה הסופרים ,דהיינו החכמים ז"ל ,תיקנו אותם .והנה,
לא רק שאין זה סביר ,שיכניסו שינהים בטקסט זמן רב אחר כתיבתו;
**) בראשית רבה מט,יב(הט').

בראשית יה

רצא

לא רק שאין זה סביר ,שיכניסו שינויים כאלהבימן התלמוד ,כאשר
להלכה למשהמסיני נחשב לכתוב אח התורהבדיוק רבלפי המקור עד
כדי כך שאפילו חסרונה של אות אחתיפסול את כל ספר התורה כולו,
שדוקא בתקופהזו תווצר מסורת שלפיה הכניסו הם ,הסופרם-החכמים,
שינויים בטקסט במתכוון; מלבד כלזה נראהלנו ,שדוקא ממקוםוה ,הוא
תיקון הסארים שבתורה ,יוצא ברור ומפורש ,מן הכתוב עצמו ,כי
י הכתוב עצמו" .אל-המקום אשר-עמד שם
התיקון במקורו נתקן עליד
את-פני ה"נ (להלןיט ,כז) מוסג על פסוקנו ,והרי משם הוכחה ברורה
למקוריותה של גירסתנו'.)4

הפסוקים כג-בו.ליגען אברהםדיחבצר 1האףונטפהצדיק
עם-רשע.אוליישחכהטים  ap~sבתוךהעיר; האף
תספה ולא-תשא למקוםלמעןחמשיםהצדיקם אשר
בקרבה .חללה לךמק-ית כדבר הזה להמית הריק
עם-רשע והיה כצדיק כרשע ,הללה לך השפט
כליהארץ לאיעוצה משפט .ויאמר ה' אם-אמצא
בסרם חבורים צדיקם בתוך העיר,
ונגמעתי לכל-
המקוםבעבורם.
כעוד אשר ה' שולה אתהמלאכים לטדוםכדי לבדוק ,אם אמנםראויה
העיר ובשלה לאבדון ,נגש אברהם אליו י %כדי לבקש רחמיםעליה.
זוהי הפעם הראשונה שאדם נגש אל האלהים כדי להתפלל על זולתו.
כאשר נמסר לנוח שכליה נגזרה על דור המבול  ,)48לא היתה אפילו

בפי

י*) הפסוק המוזכר הבש אחדים (דליצש ,דילמן) לידי כד ,לראות
כבלתי נכונה את המסורת של תיקון סופרים בפסוקנו ,אך בלתי נכון אינו אלא
הסברם של הביטוי תיקון טומריםו השתה ר "1י והערתו של הרב פרופ'
אברהט ברלינר ואת תשונת הר שב" א המובאת בפירושו של הר"א
מזר חי לפסוקנו.
'י) לעילו,יג.

רצב

בראשית יח

מלה אחת של תפילה למען האנושות הששטה.ייתכן שנהג כך ,משום
שהדברים שנמסרו לו ,נאמרו בלשון החלטה ברורה  fp,,כל בשר
באלפניי  ,)48החלטה שנוח חשבהלבלתיניתנתלשעוי ,בעוד שלאברהם
רק נאמר ,כי בדיקה תיערך במדום ,אם אמנם ראויה העיר לגזר דין
הקשה של כליה .נראה שמטרת תפילתו של אברהם איננה איפוא אלא
להשיג ,שגזרהדין לאיהא קשה .אולם מסתבריתרשייעודו של אברהם
להטת 44,ב המון גוים" ,הוא אשר נתן לו את הזכות ואף הטיל עליו
את החובה להתפלל על זולתו.
כדי להבין אל נכון את אופן תפילתו של אברהם ,טוב להקדים
ולהבין את ההערות הבאות .אף עלפישאין אנויכולים להעמיק ולחדור
לתוך סוד הנהגתו ית' את עולמו ,הרי כבר מסרו לנו חכמינ
ו ז"ל ,)49
שיש והעולםנידון במידתהדין,ויש והואנמין במידת הרחמים .ולפיכך,
כאשר מתפללים צדיקיך כגון אברהם ,משה ושאר הנביאים ,אליו ית'
כדילהציל בתפילתם את זולתם ,הריאין זה אלא כוהם פונים אל מידת
רחמיו ,מתחננים שינהג במידת הרחמים ולא במידתהדין .שהרי התפילה
עצמה ,אף היא ממצוותיו שלוית' היא ,)'0והוא נענה לה ,כלומר הוא
מפעיל בעקבותיה את מידת הרחמים במקום מידת הדין .כשם שאין
החפשי של האדם ואיננו
הוא נותן ביטוי לכל-יכולתו כלפי רצוי
מכריחו לירא מפניו  ,)51כך הוא גם תולה את ביצוע גזרדינו בתפילת
 .היטב אנו
צדיקיו מראש ,שלא לבצע אתאימו ,אם אמנם יתפללואלי
רואים אצל משה רבנו ,שכאשר ה' אומר לו "ועתה הניחה ל"'  ,)52הוא
מבין מיד שבו תלוי הדבר ,וכי על ידי תפילתו יוכל לבטל את רוע
הגזירה .במובן זהיש להבין גם את תפילתו של אברהם אבינו .לכאורה
הוא מדבר על הצדק האלוהק אבל לאמיתן של דבר הוא פונה אל חסדו
ית'.ראיה לכך הם דבריו "האף תספה ולא-תשא למקום" וגף .שכן,

-

 )*9ראה בראשית רבתיב ,סו (המ').
 )%ולעבדו בכל לבבכם (דברים יא ,יג) ,איזו היא עבודה שהיא בלב ,התה
אומרזו תפילה (תעבית ב ,ע"א)(המי).
 )51הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים ,ברכות לג ,ע"ב (המ').
 )42שמות לב ,יא ,והשיה ברכות לב ,ע"א (המ').

בראשית' יח

רצג

אם ה'יחוס על העיר בהווםחמישים הצדיקים אשר בה,ודאי שיהא זה
מעשה של חסד ורחמת .אולם ,לכאורה יש בדבריו של אבההם משום
סתירה  )58באשר הוא מבקש תחילה לחוס על הצדיקים בלבד " -האף
תספהצדיק עם רשע" ,סמוך לכך הוא מבקש לחוס על כלהעירכולה -
,ללא תשא למקום" ,ולבסוף שוב גרפה שאיננו רוצה אלא למטע כלית
הצדיקיחד עם הרשע  ,)54תשובתו של ר"והיידנהיים  )55נראית דחוקה
בבתר .ברם ,האמתהיא שאברהםמכירבשתיאפשרויותבלבד  -השמדת
העיר כולה על הצדיקים שבה ,או הצלתה ,על כל יושביה ,בזכותם.אין
י שאמנם ששהללוט ,)58
אברהםמביא בחשבון הצלתהצדיקים בלבד,כפ
שכן בצדק הוא רואהבדבריהאלהים "זעקת סדם ועמרה"וגה לא הענשת
חייביםמסויימים,כי אם משפט כל העירכולה.ירע אברהם שיש והצדק
דורש המתת הצדיק בגלל הרגוע,וכפי שמתבאר מן הכתוב (שמות כ ,ה)
"פקד עון אבח על-בנים" וגו' .לכן אין אברהם אומר אלא "חללה לך
.,.להמית צדיק עם-רשע" ,שכן כזאת ,להמיתם יחד %א כל הבחנה -
ודאי האלהים לא יעשה .כזה יקרה רק בעת השמדה כללית; השווה
"פן תספו בכל חטאתם" (במדבר טז ,כו) .משום שהצדק יכול איפוא
להביא לידי השמדת העיר כולה ,הוא מנסח את דברת בצורת שאלה
שיש עמה בקשה " -האף תספה" וגו' ,ובן הלאה "התשחית בחבשה"
וגו/

1יג ש,ביטוי שבא לעתים קרובותלציין צעד יוצא מן הכלל ואמיץ
ם מדרש רבה )58
באופןמיחד; השווה רש"י - .)57האף .התרגומים וג
מבארים את המלה "אף" במובן של כעס ,וכן גםבפשיטא .לפיכךצריך
להניח ,שבאופן מצא מן הכלל חהא המלה אף כאן לשון נקבה(ואולי כך
משום שהיא באה במובן של מה-תהדין) .ייתכן שלביאור זה הביאה
)55כפי שהעיד כבר ר" ש ד1בנ 1בביאור.
") פסוקכה.

 )55ב הבנת המקרא" לפסוק (הס').
 (aeלהלןיט,יבואילך.
יי) ד"הויגש הרנה האף תספה(המי).

 )5,בראשית רבה סט,יד(הכה).

רצד

בראשית יח

העובדה ,שאברהם פונה אלתיוד בשמו ה' ,כלומר מידת הרחמים ,מידה

שפיז השאלה-הבקשה מתקשרת אלחה יפה אלא אם נבאר  -אתה ,אל
הרחמם ,האם מידת הדין שלך וכף - .תספה ,מלשון ספה 2:אסף.
 הפסוק הבא מבאר אתקודמו.אולי יש חמישים צדיקים בתוך העיר,האף במקרהזה הספה את הכל? -בתוך העיר .חמשערים שם
בעמקמדום,.יעיר"היא אקפאבירתו שלהאזורהוה,היאמרום.ומכיוון
שסדום היתה העיר השלטת ,הרי שכל האזור ,כלומר כל חמש הערים,
נקרא לעתים גם בקיצור בשם סדום - .א1ליי ש וגף .אם יימצאו
איפוא חמישים צדיקים בחוד עיר הבירה של האזור ,ולא -ת ש א
ל מ קום ,האם גם אז לא תשא לכל תושבי האזור בזכות החמישים,
א שר ב קרבה ,הנמצאים בבירה ? נשאל..
 .פירושו להסיר ,להעביר;
כאן להעביר את החטא - .הללה ,מלה מוטעמת מלעיל ,אפילו
כשהיא באה לפני מלים בעלות הברות רבות ,כגון להלן מד ,ז; לשון
הליל בתוספת ת"א ,במשמעות חולין שבעברית החדשה profanum,
 - .08288 abi estמע שת ,כלומר שלא תעשה .אברהם מניח מראש
כהנחה בטוחה ,שה' לא ימית את הצדיקים יחד עם הרשעים ,ואין הוא
מבקש אלא שה' יסלח לכל העיר ,מאחר קראם לא כן ,הרי יומתו גם
ז " -המכסה
הצדיקים - .ה שפט ,שאלה ריטורית ,כמו לעיל פסוקי
אני" ,כלומר הרי ודאי הוא ששופט כל הארץ יעשה משפט - .אם-
אמצא בסדם ,כלומר אם אמצא באזור סדום ,בתוך העיר ,בעיר
הבירה ,ונ שא תי לכל -המק1ם ,הרי אסלח לכל האזור.

הי

הפסוקים כז_כח.ליען אברהםויאשכן הנה5נא הואלתי
לכבר אל5ארני ואנכי עפר ואפר* אולי יצטרע
חכהצים הצריהם חככנההתעשיית בחכהצה את5כלי
העיר ,ויאמר לא אשחית אם5אמצא צום ארבעים
והכהיה*
22
הואל ת ק מלשוו יאל איל ,להיות קדימת להטת ראשוה -
.
ז
עפר 1אפר.אלייכציה :השווהלעיל ב ,הכוונההיא לומר -מכיוון

בראשית יח

רצה

שהעזתק על אף שפלותק לדברלפני האלהטטהריקוהני רוצהלהמוניך.
מדבריו של רש"י  )59משמע ,שעם הימצאותם של חמישים או ארבעים
וחמישהצדיקיםציפה אברהם להצלת חמשהערים,ואילובהיארהמספרים
וינצלו רק ארבע ,שלוש ,שתים או לפחותעיד אחוק
המוזכרים עלידי
משום שלהצלתעיר אחתנחוציםהיו ,לדעתו ,עשרה או תשעהצדיקים.
אולםלפי פשוטו של מקראיש לקבל את דעת הרמב"ן %,-הציל הכל
היה אומר" ,כלומר כל חמש הערים ,אף אםיימצאו רק עשרהצדיקים
בסך הכל,וכפי שאמרנו לעיל ,שאברהם בקש רחמים על כל האזור- .
חמשים הצדיקיה יא
המשאר.על מסה ,מלו חמשהות""
יחסת-אוג הרגילה בקשר לפועל חס

הפסוקים כס(-ב .ליטףעיד לדבר אליך ויאמר אלי
ימצאון שם ארבעים ,ויאמר לא אע-טה בעבור
הארבעים .ויאמר אל5נאיחר לאדניואיברהאולי

ימצאון שם שלשים ,ויאמר לא אודטה אם-אמצא
שםשלשים.ויאמר הנהמאהואלתי לדבראל-אדני
אוליימצאון שםק-סרים,ויאמר לא אשחיתבעבור
ואדירה אך5
העוריים .והאמר אלחנא יהר לארני
הפעםאוליימצאע שם נקטרה,ויאמר לא אשחית
בעוצר העשרתו
1יסף ע1ד לדבר .מסתבר ,שגם נאום זה החלבפתיחה של עטה
ותחינה ,מבלי שהכתוב ימסור לנו אלא את עיקרי הדברים בלבד- .
ית' בא לעתים הביטוי "לא אעשה" (כליה) ולעתים "לא
שיותב"ו,תי
בת
וכן הואלגביהביטויים "אם אמצא שם" ג,געבור".
אשח

תזק לג .וילך ה' באגור בלה ליבא א*אביהם,
כאברהם שבלטללני*

") ד"ה התקהית וד"ת אשי (הר'),
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